ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
30 DE DECEMBRO DE 2016.

1.-

Ratificación da urxencia.

ALCALDÍA
2.- Dar conta da resolución de Alcaldía de modificación da resolución do
19/06/15 de delegación de competencias en concelleiros-delegados.
Expte. 74/1102.
CONTRATACIÓN
3.- Proposta de adxudicación da contratación do subministro dun vehículo
tipo dumper para o parque móbil municipal. Expte. 12225/445.
4.- Proposta de adxudicación da contratación do subministro de equipos de
renovación das instalacións de produción de AQS no pavillón do
Carmen e no complexo deportivo de Balaídos. Expte. 718/611.
5.- Proposta de adxudicación da contratación do subministro para a
reposición de diversos aparellos para o servizo de Bombeiros (grupo
aspiración, equipo de excarcelación, xerador de corrente e compresor
de aire). Expte. 4335/213.
6.- Proposta de adxudicación da contratación das obras de humanización
da avenida das Camelias, entre a rúa Doutor Marañón e a rúa Juan
Ramón Jiménez. Expte. 3969/440.
DEPORTES
7.- Reaxuste de anualidades do expediente de contratación por lotes,das
obras do Proxecto de instalación de pavimento deportivo elástico na
pista vermella do complexo deportivo das travesas e da instalación de
pavimento deportivo elástico no Pavillón polideportivo de Teis. Expte.
15265/333.
8.- Proposta de adxudicación da contratación das obras de instalación de
pavimento deportivo elástico na pista vermella do complexo deportivo
das travesas e da instalación de pavimento deportivo elástico no
Pavillón polideportivo de Teis. Expte. 15265/333.

9.-

RECURSOS HUMANOS
Complemento de produtividade do funcionario municipal con núm. de
persoal 23337. Expte. 29208/220.

10.- Complemento de produtividade por funcións e actividades especiais e
extraordinarias do funcionario municipal con núm. de persoal 76156.
Expte. 29159/220.
11.- Complemento de produtividade por funcións e actividades especiais e
extraordinarias do funcionario municipal con núm. de persoal 82191.
Expte. 29172/220.
12.- Produtividade por funcións especiais e extraordinarias dos funcionarios
municipais con núm. de persoal 77037 e 18260.Expte. 29051/220.
13.- Prórroga durante xaneiro de 2017 do Acordo Marco para a ampliación
das xornadas laborais do persoal ao servizo da Policía Local, aprobado
en data 05/10/2012 (Expte: 36255-212). Expte. 51966/212.
14.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de doce axudantes de
oficios (vixilantes de instalacións municipais), baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL 5/2015, do 30 de outubro, do TRLEBEP, por un
prazo máximo de seis meses, para o servizo de Educación.
Expte.29097/220
15.- Proposta de nomeamento de funcionario de carreira con cargo a unha
praza vacante de Alguacil, por promoción interna, da OEP 2010/2011.
Expte. 29206/220.
16.- Proposta de nomeamento como funcionarias de carreira de dúas auxiliares de Administración Xeral, por promoción interna, con cargo ás prazas
vacantes da OEP 2010/2011, 2ª fase. Expte.29198/220.
17.- Proposta de contratación en réxime laboral fixo con cargo a unha praza
vacante de Oficial xardineiro, da OEP 2010/2011. Expte. 29197/220.
18.- Proposta de produtividade por funcións e actividades especiais e
extraordinarias dos funcionarios municipais con núm. de persoal 21930
e 22071. Expte. 29040/220.

VIAS E OBRAS
19.- Reaxuste de anualidades do contrato de obras de renovación de firmes
en vías municipais das diferentes parroquias do Concello de Vigo.
Expte. 78025/250.
SERVIZOS XERAIS
20.- Nomeamento da dirección facultativa e delegación de competencias na
execución da obra “Humanización da Avda. Camelias, entre a rúa
Doutor Marañón e Rúa Juan Ramón Jiménez”. Expte. 3375/443.
SECRETARIA DO GOBERNO (XUNTA DE GOBERNO)
21.- Proposta de Alcaldía de modificación do acordo da X.Goberno local do
19/06/15, de delegación de competencias da Xunta de Goberno local
nos concelleiros-delegados. Expte. 74/1102.
DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós
expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de
Goberno Local para realizar sesión extraordinaria e urxente na súa Sala o 30
de decembro día de 2016, ás 12,45 h. en primeira convocatoria e, de non
existir quórum, unha hora despois en segunda convocatoria, para resolver
os asuntos da devandita relación.
Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular
da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós
demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase
público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
CCA/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

